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Motie Sportaccommodaties en sporthallen

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen d.d. 2 november 2022;

gelezen de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de
programmabegroting 2023 en de wijziging op de begroting 2023 (coalitieakkoord);

Constaterende dat:

• ondanks eerdere toezegging de raad nog steeds niet geïnformeerd is over de uitkomsten van het onderzoek,
welke ruim voor de zomer gestart is;

• de raad niets vernomen heeft over hoe de gesprekken met sportverenigingen zijn verlopen;
• er begin 4 kwartaal 2022 een eindrapportage uit zou komen;
• de gemeenteraad zeer benieuwd is naar wat de eventueel benodigde vervolgstappen voortkomend uit deze

eindrapportage zijn;
• er verenigingen zijn die wegens een tekort aan accommodaties momenteel op straat staan;
• er zelfs verenigingen zijn die momenteel buiten de gemeente grenzen een ruimte moeten vinden;
• het zomerseizoen allang achter ons ligt;
• er nog steeds geen passende oplossing is voor een aantal sportverenigingen.

Van mening zijnde dat:

• het college traag is in het ondervangen van de noodvraag;
• deze noodvraag 1 jaar geleden middels het vragenkwartier al geuit is;
• dat het verre van wenselijk is dat sportverenigingen hun veelal jeugdleden nu buiten Den Helder moeten

onderbrengen;
• het college in gesprek is met de verenigingen en op de hoogte zouden moeten zijn van de extra kosten die

verenigingen maken, doordat zij op straat staan en buiten de gemeente hun heil moeten vinden;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. nog deze maand het eindrapport Sportaccommodaties aan de raad aan te bieden;

2. begin december 2022 met een collegevoorstel te komen waarin benodigde vervolgstappen voortkomend
uit deze eindrapportage zijn opgenomen;

3. de eerstvolgende raadsvergadering daarna een budgetvoorstel bij gemeenteraad in te dienen waarmee
verenigingen kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die ze moeten maken.
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Toelichting:

In antwoord op onze schriftelijke vragen over een te kort aan sporthal/enen accommodaties gaf het college aan dat
zij op de hoogte zijn van de vraagstukken die er zijn rond de capaciteit van binnensportaccommodaties.
Zij gaven aan dat door sluiting van accommodaties er een herschikking van gebruikers plaats vind.

Daarnaast stelde wij de vraag of er een plan van aanpak is, om voldoende sportaccommodaties voor bijvoorbeeld
handbal en zaalvoetbal voor het komende seizoen te kunnen waarborgen?

Het college gafhierop aan dat zij ruim voor de zomervakantie een extern bureau opdracht gegeven om een
onderzoek uit te voeren naar de capaciteit en ontwikkelingen rond binnensportaccommodaties (zoals eerder gemeld
bij vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur in de raad hierover, december 2021). Het eindrapport verwachten wij in
het begin van het vierde kwartaal van dit jaar. Het college schreefdat op basis hiervan worden de eventueel
benodigde vervolgstappen bepaald.

Tevens gafhet college aan altijd bereid te zijn om met sportverenigingen in gesprek te gaan en zijn ook met
verenigingen in gesprek.

Het is nu november en we zijn ruim voorbij het begin van het 4° kwartaal, en zelfs 1 jaar verder dat wij onze eerste
zorgen aan het college uitte.

Wij weten inmiddels dat er verenigingen zijn die wegens een te kort aan accommodaties momenteel op straat
staan en zelfs buiten de gemeente grenzen nu een ruimte moeten vinden. Het zomerseizoen ligt allang achter ons
en o.a. handballers trainen in de wintermaanden binnen.
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